Big Band Irka Dudka zagra w NOSPR!
Podczas Rawa Blues Festival nie może zabraknąć koncertu Irka Dudka - twórcy i dyrektora tego przedsięwzięcia. W tym roku zaprezentuje się
w on w jednym ze swoich ulubionych wcieleń: stanie na czele 11 osobowego Big Bandu, by przypomnieć utwory z płyty „No. 1", która była
pierwszą w Polsce anglojęzyczną płytą bluesową nagraną przez rodzimego artystę. Muzycy wystąpią 29 września w sali koncertowej
katowickiego NOSPR.
Bigbandowa formuła towarzyszyła Irkowi Dudkowi od wczesnych lat osiemdziesiątych. Już podczas drugiej edycji festiwalu wystąpił z formacją
Dudek Blues Band. W 1983 roku powołał do życia Sesję Bluesową Ireneusza Dudka, skupiającą uznane nazwiska bluesa i jazzu. Dwa lata później,
publiczności Rawy Blues przedstawił Big Band Boogie z siedmioosobową sekcją dętą, kierowaną przez Bronisława Dużego, który do dziś odpowiada
za aranżacje instrumentów dętych w zespołach lidera. Krytycy muzycznu pisali o "wielkim bluesowym show", "eksportowym widowisku" i powiewie
wielkiego świata, jaki Dudek wniósł na polską scenę. Ukoronowaniem tego okresu w karierze śląskiego bluesmana była wydana w 1986 roku płyta
„No.1". Krążek ukazał się po ogromnym sukcesie „Złotej płyty" Shakin' Dudi – artystycznego happeningu Dudka i pod względem komercyjnym od
razu stał na straconej pozycji. Ale ta muzyka znakomicie broni się do dzisiaj. Znalazły się na niej dudkowe evergreeny, które do dziś w różnych formach
usłyszeć można na jego koncertach: sztandarowe "Something Must Have Changed", "Przebierka" i "From Alojz To Alex". Z pewnością usłyszymy je
również na tegorocznej Rawie.
Big Band Irka Dudka po raz pierwszy zagra w sali koncertowej NOSPR-u. Doskonała akustyka tego miejsca podkreśli walory utworów z albumu
„No.1" oraz standardów rozpisanych na bluesową orkiestrę. Tego koncertu nie można przegapić!
- Będzie dużo harmonijki ustnej, która od pół wieku jest moim ulubionym instrumentem, być może sięgnę również po skrzypce – mówi Irek Dudek.
Bilety na 37 Rawa Blues Festival są do nabycia w ogólnopolskiej sieci Ticketpro.
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Katowice
28.09 NOSPR (Warsztaty)
29.09 NOSPR
30.09 SPODEK
Zagrają:
NOSPR:
Eden Brent
Irek Dudek Big Band
SPODEK:
Sonny Landreth
Kris Barras Band
Marcus King
Tim Woodson & The Heirs of Harmony
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